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DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS 
VARTOTOJAMS TEIKTI, RINKOS TYRIMO IR TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO 
PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO REZULTATŲ 
 
Šiuo raštu Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, 
kreipiasi į LR ryšių reguliavimo tarnybą (toliau – RRT) ir teikia pastabas RRT publikuotiems ir viešosioms 
konsultacijoms paskelbtiems dokumentams:  

1. „Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos 
tyrimo ataskaitos projektui“ bei RRT nutarimo projektui „dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, 
skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo rezultatų“; ir 

2. „Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo rezultatų ataskaitos projektui“ 
ir RRT nutarimo projektui „dėl Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo 
rezultatų“.  

 
Tyrimų ataskaitų projektai, LVK nuomone, yra grįsti klaidingomis prielaidomis apie rinkos veikimą, o 
siūlomi reguliaciniai pokyčiai neatitinka vartotojų ir rinkos dalyvių interesų bei galimai, atveria kelią 
konkurenciją rinkoje galinčiam iškreipti reguliavimui. 

 
Minėtuose RRT tyrimų ataskaitų projektuose yra netiksliai interpretuojama televizijos transliacijų 
rinkos sąvoka. Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, 
rinkos tyrimo ataskaitos projekte teigiama, jog „televizijos transliacijų perdavimo paslaugos, teikiamos 
DVB-T tinklais, KTV ir MDTV tinklais, IPTV tinklais, palydovinio ryšio tinklais ir internetu, sudaro vieną 
Transliacijų perdavimo paslaugų rinką“ (35 psl.). Taip pat šioje ataskaitoje minima, kad mažmeninėje 
televizijos transliacijų rinkoje vyksta konkurencija (nėra dominuojančio tiekėjo arba paslaugos tiekimo 
būdo). Pabrėžtina, jog analizuojant palydovinio ryšio tinklą, MDTV tinklą, kabelinės televizijos tinklą ir 
mažmeninės rinkos sferas, jų negalima atsieti nuo mokamų kanalų retransliavimo praktikos. Kitaip tariant, 
nors vartotojas, visais minėtais atvejais iš tiesų turi prieigą prie televizijos kanalų, norėdamas žiūrėti 
pagrindinius kanalus jis turi susimokėti tam tikrą mokestį. Atsižvelgiant į tai, de facto tik DVB-T atveju iš 
tiesų veikia mažmeninė transliacijos rinka, vartotojui leidžianti gauti nemokamą prieigą prie 
transliuojamų kanalų. 

 
Siekiant tinkamai įvertinti paslaugų pakeičiamumą paklausos atžvilgiu, turėtų būti analizuojama, ar vienos 
paslaugos vartotojams gali tinkamai pakeisti kitas (t.y., ar tai tinkami jų pakaitalai), atsižvelgiant į jų 
objektyvias charakteristikas, kainas ir (ar) paskirtį. Pažymėtina, kad Transliacijos perdavimo priemonių 
teikimo paslaugų rinkos tyrimo ataskaitos projekte nurodoma, kad „pagrindiniai kriterijai, lemiantys 
vartotojo pasirinkimą naudotis konkretaus televizijos transliacijų teikėjo paslaugomis, yra televizijos 
transliacijos (programos), kurias vartotojas gali matyti savo gyvenamojoje teritorijoje esamu ir pasirinktu 
transliacijų (programų) teikimo arba priėmimo būdu, ir kainos“ (10 psl.) bei ten pat minima, kad 
„renkantis atitinkamas televizijos transliacijų paslaugas televizijos žiūrovams nėra itin svarbu, kokiu būdu 
jos teikiamos, vienas iš aktualių veiksnių yra paslaugos kaina“ (15 psl.). Taigi, kaina yra vienas iš 
esminių veiksnių, nulemiančių vartotojo pasirinkimą. 
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Atsižvelgiant į tai, kad tik DVB-T technologija suteikia vartotojams galimybę žiūrėti kanalus nemokamai,  
o kaina yra vienas iš esminių veiksnių lemiančių vartotojo pasirinkimą, pagrįstai galima teigti, kad DVB-T 
technologija šiuo metu neturi tinkamų pakaitalų. Atitinkamai Transliacijos perdavimo priemonių teikimo 
paslaugų rinkos tyrimo ataskaitos projekte pateikiama išvada, jog „televizijos transliacijos, teikiamos DVB-
T tinklais, kabelinės televizijos tinklais, MDTV tinklais, IPTV tinklais, palydovinio ryšio tinklais ir internetu 
yra pakeičiamos tarpusavyje paklausos atžvilgiu“ (18 psl.) yra klaidinga. Atsižvelgiant į tai, darytina 
išvada, kad televizijos transliacijos, teikiamos DVB-T tinklais, negali būti visavertiškai pakeistos televizijos 
transliacijomis, teikiamomis kitais tinklais. Atitinkamai, televizijos transliacijos DVB-T tinklais 
kategorija turi būti išskirta kaip atskira rinka ir veiksmingos konkurencijos vertinimas (kaip 
nurodoma žemiau minimose Rekomendacijose1) šioje rinkoje turi būti vertinamas atsietai.   

 
Vadovaujantis Rekomendacijų preambulės 6 konstatuojamąja dalimi, siekiant nustatyti atitinkamas 
rinkas, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas, atsižvelgiant į ateities perspektyvą, reikia įvertinti, 
ar mažmeninės rinkos yra veiksmingai konkurencingos be susijusioje didmeninėje rinkoje didelę įtaką 
turinčio ūkio subjekto reguliavimo. Atitinkamai, atliekant šį vertinimą, reikia įvertinti, ar šioje rinkoje yra 
toks ūkio subjektas, kuris turi tokią ekonominės galios padėtį, kuri suteikia jam galią elgtis pakankamai 
nepriklausomai nuo konkurentų ir televizijos žiūrovų. 

 
Nekelia abejonių tai, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) yra toks ūkio 
subjektas, kuris turi didelę įtaką televizijos transliacijų perdavimo antžeminiais tinklais priemonių teikimo 
paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, rinkoje. De facto tai yra vienintelis šios, 
fundamentaliai svarbios, paslaugos teikėjas. 

 
Atitinkamai, transliacijos DVB-T tinklais yra itin svarbios tiek vartotojams, tiek televizijos 
programų teikėjams, norintiems vartotojus pasiekti. RRT abiejuose savo ataskaitų projektuose 
pastebi, kad „2020 m. IV ketv. apklausos duomenimis, televizijos transliacijas, teikiamas DVB-T tinklais, 
žiūrėjo 37,3 proc. vartotojų“. Tai reiškia, jog tokios transliacijos pasiekia daugiau nei trečdalį visų Lietuvos 
vartotojų. Be to, daliai namų ūkių, tai yra vienintelis televizijos programų gavimo būdas – pažymėtina, kad 
televizijos programos yra svarbus informacijos šaltinis ir vyresnio amžiaus žmonėms gali būti vienintelis. 
Akivaizdu, kad valstybė ir visuomenė turėtų būti suinteresuotos užtikrinti laisvą visų šalies gyventojų 
prieigą prie nemokamos televizijos ir veiksmingos konkurencijos užtikrinimas yra esminė sąlyga šio tikslo 
pasiekimui. 

 
Atskirai paminėtina, kad esamame geopolitiniame kontekste, kuriame objektyvi ir nešališka informacija 
prisideda prie pilietinės visuomenės stiprinimo bei padeda užkardyti dezinformacijos sklaidą, svarbu iš 
anksto imtis tinkamų prevencinių veiksmų, stiprinant nepriklausomas šalies žiniasklaidos priemones, 
suteikiant joms tinkamas konkurencines sąlygas vykdyti savo komercinę veiklą bei švietėjišką misiją. 

 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau mes nesutinkame su RRT išvadomis, kad televizijos priemonių ir 
radijo priemonių rinkos nepasižymi tokiomis charakteristikomis, kurios gali pateisinti įpareigojimų, 
nurodytų Elektroninių ryšių įstatymo 17 straipsnyje, taikymą, o ūkio subjektui Telecentrui 2014 m. 
balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-621 ir 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V622 nustatyti įpareigojimai 
bei 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1V-629 ir 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1V-630 pakeisti 
įpareigojimai turėtų būti naikintini. 

 

                                                        
1 Europos Komisijos 2020 m. gruodžio 18 d. priimta rekomendacija (ES) 2020/2245 dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų 
ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas pagal 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas 
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Atitinkamai, prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus bei atitinkamai pakoreguoti viešajai konsultacijai 
pateiktus projektus. Tokiu būdu užtikrinant, jog ūkio subjektui Telecentrui 2014 m. balandžio 28 d. 
įsakymu Nr. 1V-621 ir 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V622 nustatyti įpareigojamai bei 2017 m. 
birželio 23 d. įsakymu Nr. 1V-629 ir 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1V-630 pakeisti įpareigojimai liks 
galioti. 

 
 
Pagarbiai 
 
Generalinės direktorės pavaduotojas       Emilis Ruželė 
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